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HØRINGSUTTALELSE  TIL  FINANSDEPARTEMENTETS FORSLAG  TIL

ENDRINGER  I  EIENDOMSSKATTEGRUNNLAGET  FOR  VERK OG BRUK.

Delegasjonssak  83/15  fra Høylandet kommunestyre .

Hjemmel for behandling:

Delegasjonsreglementet kap.  IV  §l

Vedtak:

Høylandet kommune er sterkt uenig i departementets forslag om å ta bort eiendomsskatt på

produksjonsutstyr og -installasjoner i verk og bruk. Vi viser i den sammenheng til høringsuttalelsen fra

KS, og stiller oss helt og fullt bak denne.

Dersom endringene i eiendomsskatteregelverket blir gjennomført slik som departementet foreslår vil

dette medføre et inntektstap i størrelsesorden 0,5 mill kroner for Høylandet kommune selv om ikke
Høylandet kommune er oppført i KS sine tabeller.

Høylandet kommune vedtok i 1988 innføring av eiendomsskatt på verker og bruk, og andelen av

samlet eiendomsskatt fra verker og bruk fra linjenett utgjør ca 68  %  av samlet utskrevet eiendomsskatt

da Høylandet har overføringslinjer som går gjennom kommunen.

Høylandet kommune har siden innføringen av eiendomsskatt på verk og brukt disse midlene til

næringsutvikling i kommunen, mens rundt halvparten av de inntektene som kommune mister vil

komme næringslivet til gode dersom endringsforslaget blir vedtatt. Ut fra  KS  sine beregninger vil

resten gå til staten i form av øking i statlige skatteinntekter.

l kontrast til intensjonene i kommunereforrnen om økt lokaldemokrati vil forslagene redusere det

lokalpolitiske handlingsrommet. Forslaget vil samtidig medføre betydelige inntektstap for mange

kommuner og få negative konsekvenser på sikt for kommunenes velferdsproduksjon. For Høylandet

kommune vil dette slå negativt ut for næringsutviklingen i kommunen.
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Vi er også enige i KS sitt forslag om at det bør utarbeides sentrale retningslinjer for

eiendomsskattetakseringen. Dette vil lette kommunenes arbeid med takseringen og føre til en mer lik

taksering mellom kommunene.
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